
 

Vlaamse export daalt met 6% in oktober  
Brussel, 15 januari 2021 – Door de coronacrisis blijft de Vlaamse buitenlandse handel het moeilijk 
hebben, zo blijkt uit een analyse van Flanders Investment & Trade (FIT) op basis van cijfers die de 
Nationale Bank van België (NBB) eerder vrijgaf.  
De Vlaamse maanduitvoer in oktober 2021 daalde met 6,0% tegenover dezelfde maand vorig jaar1.  
De invoer verminderde met 10%: het blijven uiteraard dalingen, maar wel van een andere orde dan de 
recordverliezen in april en mei. 
 
Vlaanderen heeft in oktober 2020 voor 27,2 miljard euro geëxporteerd, 6,04% minder dan in oktober 
vorig jaar. Dat is opnieuw een relatief ‘normaal’ resultaat. De Vlaamse export noteerde in oktober 2019 
bijvoorbeeld ook een achteruitgang (-1,8%).  
Bij de import noteerde Vlaanderen in oktober 2020 een bedrag van 24,1 miljard euro. Dat is een daling 
van 10% tegenover oktober 2019. Ook hier dus een heel wat minder slecht resultaat dan in april  
(-29,9%) en mei (-30,2%). 

 

 
1 Wanneer in oktober 2020 de Vlaamse uitvoer 6,0% terugliep, dan ging het daarbij wel degelijk om uitvoer volgens de alom gangbare communautaire 
definitie (CC) van uitvoer. Daarin zit ook de heruitvoer/quasi-doorvoer vervat. Enkel deze gegevens zijn internationaal vergelijkbaar met Eurostat en 
Unctad. 
Interpreteren we “export” volgens de nationale definitie (NC) — die uit de cijfers de waarde wegfiltert van de heruitvoer via Vlaanderen door niet-
residente bedrijven – dan betekende die voor oktober 2020 een exportdaling van ‘slechts’ 2,8%). Bij de invoer NC noteren we in oktober een terugval met 
8,5%. 

 

https://www.nbb.be/doc/dq/n/dq3/histo/enm2003.pdf
https://www.nbb.be/doc/dq/n/dq3/histo/enm2003.pdf


Januari, februari en maart 2020 waren al geen topmaanden, met als gevolg een exportdaling van 1,6% 
in het eerste kwartaal. De bijzonder zwakke april- en meicijfers maakten dat het tweede kwartaal een 
verlies van maar liefst 21,4% liet optekenen. In het derde kwartaal lag het exportverlies al een stuk 
lager: -8,8%. 
 
Voor de gecumuleerde exportcijfers voor de eerste tien maanden van 2020 betekent dit een 
voorlopige terugval met 10,10% in vergelijking met dezelfde periode in 2019. Tijdens diezelfde tien 
maanden verloor de import dan weer 11,8% tegenover vorig jaar. 

Het Vlaamse aandeel in de Belgische totaaluitvoer bedroeg in de periode januari-oktober 81,1% van de 
totale Belgische uitvoer. De inbreng van Wallonië (export -7,2%) in de nationale uitvoer beliep 16,3% 
terwijl Brussel (export -8,5%) instond voor de resterende 2,7%. 
 
Ten opzichte van de buurlanden oogt het verloop van de Vlaamse exportcijfers van oktober 2020  
(-6,04%) op zich nog vrij behoorlijk. Ook schurkt het tegen het EU-gemiddelde aan (-6,69%).  
Eurostatcijfers voor oktober 2020 geven te zien dat Nederland zijn oktoberexport iets meer zag 
teruglopen dan de onze met een daling van bijna 8,36%.  
Duitsland boekte een exportverlies van 6,33%, maar in Frankrijk was de terugval nog altijd heel wat 
feller (-12,72%), net als het Britse exportcijfer dat in oktober zelfs 19,88% in de min ging. 
 

 
Vergelijken we ons exportverloop tijdens het eerste tien maanden van 2020 met dat van de overige 
EU-landen, dan presteerde Vlaanderen op zich niet per se minder goed dan zijn rechtstreekse 
concurrenten. In die periode zag enkel Nederland zijn export minder teruglopen (-8,11%) dan de onze, 
terwijl van Duitsland (-11,17%), Italië (-12%), Spanje (-11,96%) en Frankrijk (-18,36%) de uitvoer in die 
periode wél sterker achteruitging dan die vanuit Vlaanderen (-10,10%).  
Ook tot oktober 2020 onderscheidt Ierland zich van de rest en bleef het de enige lidstaat die 
tussentijds nog altijd een exportstijging op kon tekenen (+2,64%). Farma, ICT-hardware en  

  



-componenten en organische chemie speelden eens te meer een sleutelrol in de Ierse exportgroei. 

 

Dalende exportbestemmingen 

Van alle markten waar Vlaanderen exportverlies incasseerde tijdens de eerste tien maanden van 2020 
ging het gros verloren in onze 4 grootste exportmarkten. T.o.v. dezelfde periode in 2019 liep het 
gezamenlijke verlies aan exportwaarde richting Duitsland, Frankrijk, Nederland en het Verenigd 
Koninkrijk immers op tot 18,3 miljard euro, zo’n 66% van de globale exportdaling daling in die periode. 

Enkele cijfers omtrent onze Europese exportbestemmingen: de waarde van de Vlaamse januari-oktober 
export naar Duitsland ging 13,7% achteruit. Naar onze tweede markt, Frankrijk, daalde onze export 9% 
in die periode, met — op drie — Nederland, waarheen de uitvoer 15,2% kromp.  
Ook in het Verenigd Koninkrijk blijft onze export het voorlopig moeilijk hebben in 2020: in deze 
wankele brexitperiode noteren we er nog altijd een meer dan gemiddeld exportverlies van 13,7%. 
Voorts zakte ook onze export naar Spanje (-6,8%), Italië (-4,3%) en Polen (-5%), maar de daling was er 
telkens wel minder uitgesproken dan het globale gemiddelde (-10,1%). 

Bleven ook nog behoorlijk in het rood hangen: Zwitserland, waarheen de uitvoer 19,7% zakte, net als 
die naar Luxemburg (-16,5%). Dat gold ook voor Oostenrijk (-13,1%), Japan (-11,1%) en de Canada (-9,4%), 
maar vooral de uitvoer naar India (-37,7%) zonk heel diep. 

Na 10 maanden in 2020 blijven sterke mincijfers onze continentale exportcijfers domineren: dat blijkt 
voor Europa (-10,5% intra-EU; -10,8% voorGreater Europe), maar ook in Afrika (-18,6%, maar -23,6% Sub-
Saharaans), Azië en het Midden-Oosten (-8,9%). De export naar Amerika nam voorlopig heel licht toe 
(+0,5%) in 2020. Oceanië daarentegen liet een erg lichte achteruitgang optekenen (-0,5%). 



Groeiende exportbestemmingen 

Niettemin zijn er ook meer en meer markten waar de Vlaamse export tijdens de eerste 10 maanden 
2020 wél al enige groei optekende tegenover dezelfde periode van 2019. Binnen de top 20 van de 
Vlaamse uitvoerbestemmingen waren het er 5: grootste absolute én procentuele stijger is China 
(+20,1%). Maar ook de VS (+3,5%; dank zij uitzonderlijke grote leveringen van vaccins) en Turkije 
(+10,7%; de stijging was algemeen, maar vooral extra uitvoer van goud sprong in het oog) scoorden 
goed. Ook de export naar Zweden (+0,3%) en Denemarken (+2,9%) oogde al positief.  

Uitvoerproducten 

Het hoeft niet te verwonderen bij zowat alle producten achteruitgang te noteren viel. Het grootste 
verlies zit duidelijk bij brandstoffen/aardolieproducten (-34,5% of -8,5 miljard euro). Zowel de 
historisch lage olieprijs als de zwakke vraag hebben een rol gespeeld in dat verlies.  
Andere forse daler is de sector van de auto’s en onderdelen (-21,4% of -7,8 miljard euro).  
Ook diamant/edelstenen/edele metalen (-21,0% of -2,7 miljard euro), organische chemische producten 
(-12,2% of -2,7 miljard euro), ijzer en staal (-23,1% of -2,0 miljard euro) en kunststoffen (-10,0% of -1,9 
miljard euro) deelden in de klappen. 

Eigenlijk bleven enkel farmaceutica - samen met enkele chemische subtakken - positief presteren in de 
periode januari-oktober 2020 (+23,6% en ruim 5,4 miljard euro meeruitvoer), maar de sector kon in 
zijn eentje het tij niet keren, waardoor het globale Vlaamse cijfer negatief bleef (-10,1%). 



 

 

Iets sterkere daling bij import tot oktober 2020 (-11,38%) 

Hoger las u al dat de Vlaamse oktoberimport 24,1 miljard euro haalde en daarmee 10% lager uitkwam 
dan in oktober 2019. Gecumuleerd tot oktober 2020, is de Vlaamse import (-11,38%) iets sterker 
achteruitgegaan dan de export in die periode (-10,10%). In de tussentijdse top-15 van onze 
importleveranciers – goed voor ruim 77% van de Vlaamse totaalinvoer – stonden dan ook overwegend 
rode cijfers. 
   
Ondanks substantieel verlies tot oktober 2020 (40% minderinvoer aan minerale brandstoffen en 
aardolieproducten) bleef Nederland voorkeurleverancier nummer één (-17% met 17,2% inbreng in de 



Vlaamse totaalinvoer wereldwijd. Het lag daarmee krap een miljard euro vóór op Duitsland (-4,4% en 
12,5% aandeel). Frankrijk (-9,1%; 8,34% importaandeel; aanzienlijk minder personen- en vrachtwagens, 
auto-onderdelen en aardolieproducten) liep als leverancier weer uit op de VS  (-15,8%; 7,8% import-
aandeel en verlies bij enkele importkleppers uit de VS als farma, automotive, organische chemie, 
machines & mechanica en optica en precisieapparatuur. 

Er zaten niet eens een handvol stijgers in de leverancierstop 15, enkel China (+4,3%; meer wagens, 
textielproducten, machines en apparatuur), Italië (+5,2%, vooral farma) en Polen (+3,9%; minder 
wagens, meer machines en apparatuur). 

Energieproducten staan doorgaans nogal centraal bij onze import uit vooral Nederland (-17%), het 
Verenigd Koninkrijk (-21,7%), Rusland (-29,8%) en Noorwegen (-34,5%).  
10 maanden ver in 2020 was dat niet anders: binnen het volledige importpalet uit die landen stonden 
minerale brandstoffen er immers in voor resp. 80% (NL), 38% (UK), 45% (RU) en 86% (NO) van alle 
verliesposten samen. 
Het gecombineerde effect van prijsdalingen van energieproducten én de teruggelopen vraag ernaar 
blijft waarneembaar in onze importcijfers. Volgens de IMF Commodity Index lag de olieprijs in 2020 
(tot oktober) gemiddeld nog altijd 34% beneden die voor heel 2019.  
Ook merken we dat de import, uitgedrukt in waarde, voor de meeste energieproducten heel wat 
sterker terugloopt dan die in volume, mede een gevolg van die olieprijsdalingen.  
 
In de ranglijst met invoersectoren staat energie op nummer 4: een goeie 11% van de totale Vlaamse 
sectorale invoeruitgaven gaat nog steeds op aan die branche. Chemie (13,34%) en farma (8,76%) blijven 
samen wel stevig op de eerste plaats met een importaandeel van 22,1%, maar ook hier nog steeds een 
nipte invoerdaling met 2,15%, ook al ging deeltak farma wél fors vooruit (+13,95%). 

De waarde van het ingevoerde transportmaterieel zakte 17,1%, waardoor het nog 12,75% importaandeel 
meepikte. Tot oktober 2020 werden ook minder machines, mechanica en elektr(on)ische apparatuur 
ingevoerd (-7,6%). Ook andere belangrijke importsectoren boetten aan importwaardeafname in, zoals 
onedele metalen (-13,1%), kunststoffen (-11,3%) en diamant/edelmetaal (-13,2%). 
Toch sprongen ook enkele importstijgers het oog: farma (+13,95%), voeding en dranken (+1,8%) en 
plantaardige producten (+2,4%). 

 

 



 

 
 
Vooruitzichten NBB november 2020 
Volgens de eerste voorlopige ramingen van de NBB zet de lichtere jaar-op-jaardaling die de Belgische 
uit- en invoer in oktober 2020 mocht optekenen zich helemaal door in november 2020 (nvdr: in die 
maand zou de Belgische export -3,2% zakken tegenover november 2019, alvast een sterkere terugloop 
dan de -6,4% in oktober 2020 tegenover oktober 2019). 
 
De NBB ziet prille tekens dat de buitenlandse handel langzaam aan het herstellen is. De Bank 
verwoordt het zo: “De covidcrisis zorgt sinds maart 2020 voor negatieve groeicijfers tegenover de 
overeenstemmende maanden van 2019 en dit blijft ook zo in november. Toch zijn die percentages 
verloop sinds het dieptepunt in juni 2020 telkens wat minder negatief. Het herstel verloopt vanaf 
september echter langzaam. Het driemaandelijks voortschrijdend gemiddelde van de goederenuitvoer 
bedroeg -4,5 % in november 2020 in vergelijking met de situatie van 1 jaar eerder. Voor de invoer 
beliep de daling van het driemaandelijks voortschrijdend gemiddelde -6,4 % in november. Daarmee 
blijven ze nog onder hun middellange-termijngemiddelde (van 2011 tot vóór de uitbraak van de 
gezondheidscrisis) van 3,1 % voor zowel in- als uitvoer.” 
 

BRON:   Instituut voor de Nationale Rekeningen (NBB) 
Verwerking Cel Kennisbeheer Flanders Investment & Trade  
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